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ABSTRAKSI 
 

Peristiwa detik-detik pembacaan naskah proklamasi merupakan salah satu 
materi yang terdapat pada pelajaran sejarah. Materi ini termasuk dalam kurikulum wajib 
yang diajarkan di sekolah yaitu pada tingkat Sekolah Dasar kelas 5, Sekolah Menengah 
Pertama kelas 8, dan Sekolah Menengah Atas kelas 12. Walaupun sudah termasuk dalam 
kurikulum di sekolah, masih banyak pelajar yang tidak memahami rangkaian peristiwa dari 
detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Hal ini diperkuat juga dengan survey yang 
dilakukan kepada pelajar, dan terbukti hanya sebagian kecil pelajar yang mampu menjawab 
pertanyaan dan menceritakan peristiwa seputar detik-detik pembacaan naskah proklamasi 
dengan benar. Berdasarkan hasil pengamatan media penyajian materi detik-detik pembacaan 
naskah proklamasi, didapatkan bahwa media yang digunakan adalah buku pelajaran, internet, 
dan dokumentasi. Dari ketiga media tersebut didapatkan kesimpulan bahwa  kurangnya 
visualisasi yang berkaitan dengan materi, dan dominan berisi teks yang panjang serta 
banyaknya runtutan kejadian membuat siswa-siswi kesulitan untuk memahami alur dan 
kronologis kejadian. Dari permasalahan dan kebutuhan yang ada, maka dibuat sebuah motion 
comic untuk memvisulisasikan peristiwa detik-detik proklamasi dan mengemasnya secara 
digital. Motion comic ini dibuat dengan Adobe Flash CC dan pembuatan asset pada aplikasi 
ini menggunakan software Adobe Illustrator CC, dan Adobe Photoshop CC. Video intro 
dibuat dengan menggunakan software Adobe After Effect. Sedangkan untuk audio 
menggunakan alat perekam Zoom dan software Audacity. Motion comic ini disajikan dalam 
bentuk interaktif dengan animasi komik sederhana.Aplikasi motion comic ini telah melalui 
proses uji coba dan evaluasi dengan mengujicobakan pada target market serta menggunakan 
metode wawancara dan membagikan kuisioner. Hasil dari uji coba sangat positif. Responden 
menyukai aplikasi ini karena membuat materi detik-detik pembacaan naskah proklamasi 
menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik karena ditunjang dengan visualisasi yang 
tidak membosankan. Diharapkan motion comic ini dapat menjadi salah satu solusi bagi 
generasi muda untuk lebih mudah mencerna cerita dan  
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